
 
Meestgestelde vragen 
 
Waarom gaan de prijzen nu omhoog? 
De afgelopen jaren zien we een gestage stijging van de prijzen van grondstoffen, verpakking en 
transport. De afgelopen maanden zijn deze prijzen geëxplodeerd, daarbij zijn ook de kosten van 
energie (gas, elektriciteit en brandstof) extreem snel toegenomen. We hebben daarom moeten 
besluiten de prijzen van onze artikelen aan te passen aan de huidige situatie. Dat betekent in veel 
gevallen een stijging van de verkoopprijzen. 

 

Ik heb mijn bestellingen voor de komende maanden al gedaan, gelden de nieuwe 
prijzen dan toch ook voor mij? 
Voor al onze artikelen geldt dat de nieuwe prijzen worden berekend voor alle leveringen die vanaf 1 
mei 2022 worden gedaan. Dus ook voor de orders die vóór die datum werden geplaatst en voor de 
artikelen die voor u op contractreservering zijn ingezet.   

 

Heeft dit te maken met de grondstoffen? 
De prijsstijging van grondstoffen is de belangrijkste factor. Daarnaast zijn de energieprijzen enorm 
toegenomen, wat ook onze grondstoffen en ons productieproces duurder maakt. Naast de 
energiekosten is ook de toegenomen vraag naar gerecycled materiaal oorzaak van de recente 
prijsontwikkelingen.  

 

Welke grondstoffen gebruiken jullie eigenlijk? 
Zoals bekend verwerken wij zo veel mogelijk gerecycled materiaal. In het kader van de 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn wij al een aantal jaren bezig met het verduurzamen van de 
artikelen die wij voor u maken. Het terugdringen van het gebruik van ‘virgin’ plastics is daar een 
belangrijk onderdeel van. Overigens lopen ook de prijzen daarvan snel op, dus het inzetten van 
nieuwe plastics is geen oplossing voor het voorkomen van deze prijsontwikkeling.  

 

Gelden deze prijzen ook voor bestaande bestellingen?  
Voor alle bestellingen geldt dat de nieuwe prijzen worden berekend voor alle leveringen die vanaf 1 
mei 2022 worden gedaan. Dus ook voor de orders die vóór die datum werden geplaatst en voor de 
artikelen die voor u op contractreservering zijn ingezet.   

 

Krijgen we dan per 1 juli weer nieuwe prijzen? 
Binnen Modiform houden we de vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkeling van de prijzen 
van grondstoffen, energie, verpakking etc.. Zodra daar aanleiding toe is zullen wij onze 



verkoopprijzen weer aanpassen, waarbij we u (net als nu) ruim voor de ingangsdatum zullen 
informeren. 

 

Kunnen jullie mijn bestelling voor na 30 april eerder leveren? 
Dit is afhankelijk van onze productie. Deze kunnen we op geen enkele manier vervroegen. Als uw 
bestelling al gemaakt is en op voorraad staat, kunnen we proberen eerder te leveren dan de 
oorspronkelijk overeengekomen leverdatum. We zullen daartoe onze logistiek vragen uw bestelling 
eerder uit te leveren. Mocht logistiek hier niet de capaciteit voor hebben, dan blijft de 
oorspronkelijke leverdatum staan.   

 

Kan ik mijn bestellingen nog annuleren? 
Voor de artikelen die wij standaard op voorraad houden geldt dat u te allen tijde uw bestelling kunt 
verlagen of annuleren, mits 48 uur vóór de beoogde leverdatum. Voor alle artikelen die we speciaal 
voor u maken geldt dat annuleren niet meer kan zodra wij grondstof besteld hebben en/of de 
productie gepland hebben.  

 

Hoe kom ik achter de actuele prijzen? 
Uw accountmanager beschikt over de meest actuele prijzen. U kunt rechtstreeks contact met hem of 
haar opnemen. Mocht u uw accountmanager niet direct kunnen bereiken, mailt u dan naar 
sales@modiform.nl , dan zorgen wij er voor dat uw accountmanager contact met u opneemt.  

 

Wat als de grondstofprijzen weer gaan dalen? 
Binnen Modiform houden we de vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkeling van de prijzen 
van grondstoffen, energie, verpakking etc.. Zodra daar aanleiding toe is zullen wij onze 
verkoopprijzen weer aanpassen, waarbij we u (net als nu) ruim voor de ingangsdatum zullen 
informeren. Zodra daar ruimte voor is zullen wij niet aarzelen de prijzen weer te verlagen. 
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